BUDAPESTI
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A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2007. OKTÓBER - DECEMBER
VII.ÉVFOLYAM, 4. SZÁM
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
Karácsony alkalmából december 25-én kedden és 26-án szerdán úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket tart egyházközségünk. Az ünnep első napján, december 25-én (kedden) 9 és 11 órától is tartunk istentiszteletet, december 26-án (szerdán) pedig 11 órától várjuk híveinket
templomunkba és az Úr asztalához.

GYERMEK KARÁCSONY
2007. DECEMBER 16. (VASÁRNAP) – 17 óra
Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezésre kerül a gyermek karácsonyi ünnepély Nagy Ignác utcai temlomunkban, ahol az alkalomhoz illő
kulturális program mellett a résztvevő gyermekek is szerephez jutnak, elmondhatják karácsonyi verseiket, elénekelhetik énekeiket és előadhatják
hangszeres zenei produkcióikat.
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Az elmúlt években Egyházközségünk folyamatosan 1,5 és 2 millió Ft közötti
összegű szabad felhasználású pénzeszközzel rendelkezett. Sajnálatos módon ez a tartalék mostanra elfogyott és az Egyházközségnek ma már, a takarékos gazdálkodás mellett is, napi pénzügyi gondjai vannak.
Az Egyházközség vezetése tisztában van vele, hogy híveink anyagi lehetőségeit is korlátozzák az ország egészét érintő megszorító intézkedések, ugyanakkor nagy tisztelettel kéri a híveket, hogy aki teheti, lehetőségei szerint támogassa Egyházközsgünket a Hírlevélhez mellékelt csekken vagy pénztárba
történő befizetéssel, illetve banki átutalással. Az Egyházközség bankszámla
száma: OTP Bank Nyrt. 11713005-20304007.
Előre is köszönjük híveink adományait, amivel hozzájárulnak, hogy Egyházközségünk a megszokott színvonalon tudja folytatni hitéleti, kultúrális és közösségépítő tevékenységét.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

Így a karácsonyi ünnepek alkalmával már a
megszépült lépcsőház fogadja az ünnepi istentiszteletekre érkező híveinket.

Nyárbúcsúztató szeretetvendégség Magyarkúton

Szőcs Géza író az Érték+Őrző Estek sorozat
vendége volt

Szeptember 22-én szombaton rendeztük Magyarkúton hagyományos nyárbúcsúztató szeretetvendégségünket, amelynek idén is több mint 100
résztvevője volt.

Szeptember 26-án este 6 órától vendégünk volt
az Érték+Őrző Estek sorozat keretében Szőcs
Géza erdélyi költő-író.

Szent-Iványi Ilona lelkésznő köszöntötte a gyülekezetet, majd Demján Sándor testvérünk számolt
be az erdélyi Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet nyári konferenciájáról, amelyen több száz erdélyi fiatal vett részt.

A vendéget Zoltán Csaba gondnok mutatta be
az est résztvevőinek, majd Szőcs Géza mondta
el gondolatait az értékek megőrzéséről, két közelmúltban megjelent könyvéből vett idézetekkel
illusztrálva. Az író tavaly megjelent Liberté 1956
című drámájából és 2007-ben megjelent állatregényéből, a Limpopo-ból olvasott fel részleteket.

Ezt követően Kászoni József tiszteletes Nagy András és Kató Kinga kisfiát, Előd Balázst keresztelte
meg.
A korábbiaktól eltérően ezúttal füstölt húsos babgulyás volt az ebéd, amit Nagy Piroska készített.

Szőcs Géza az Érték+Őrző Esten
Szőcs Géza hitvallása szerint az értékek megőrzésének alapja, hogy nem szabad felejtenünk.
Az író megemlítette, hogy 2004-ben már tartott
előadást Egyházközségünkben, amikor a Balázs
Mihály szerkesztésében megjelent Válogatás
Jacobus Palaeologus munkáiból című könyv
bemutatójára került sor. Jacobus Palaelogus
Dávid Ferenc kortársa volt és egyházalapító
püspökünk mellett az egyik legtermékenyebb és
legnagyobb hatású szellemi vezére volt az
unitárizmusnak. Dávid Ferenchez hasonlóan
Jacobus Palaeologus is mártírhalált halt hite
miatt.
A rendezvény végén Szőcs Géza már említett
két könyvét dedikálta.

Kászoni József keresztelési szertartást végez
Megszépült a lépcsőház a Nagy Ignác utcában
Ebben az évben a Belváros-Lipótváros Önkormányzat Egyházi Épületekért Alapítványa 2,4 millió
Ft céltámogatást adott Egyházközségünknek a
templomhoz vezető lépcsőház rekonstrukciójára.
Mint ismeretes, a Magyarországi Unitárius Egyház
beruházásában, állami forrásból 2006-ban megtörtént az elavult elektromos vezetékrendszer cseréje
a Nagy Ignác utcai épületben. A vezetékek kicserélése után viszont nem történt meg a falak helyreállítása és azok festése.
Az Önkormányzat anyagi támogatásával lehetővé
vált a falak, gipsz stukkók, boltívek helyreállítása
és festése, ami 2007. november közepére be is
fejeződött.

Istók Bernadett kiállítása az Unitárius Galériában
Október 6-án, az aradi vértanúk halálának emléknapján, délután 18 órakor került sor
egyházközségünk gyülekezeti termében Istók
Bernadett kiállításának megnyitójára. A művész
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Az eseményről a Magyar Televízió is felvételt
készített, amelyet novemberben az Unitárius
Magazin műsorában sugároztak.

kiállításának az "Édenkert virágai" címet adta, nagyon találóan. A kiállítás a négy évszak mindegyikéből bemutatott virágokat, gyümölcsfák virágait:
almát, cseresznyét, körtét. De láthatóak voltak
exotikus virágokat, orchiedákat és vizililiomot ábrázoló festmények is. Istók Bernadett nagyméretű
képei egy hónapig voltak díszei az Unitárius Galériának.

Lányi Gábor Csaba festőművész kiállítása az
Unitárius Galériában
Novemberi szeretetvendégségünket november
10-én 17 órától tartottuk gyülekezeti termünkben, mely áhitattal vette kezdetét.
Ezt követte Lányi Gábor Csaba festőművész
kiállításának megnyitója. Az aquarell kiállítást a
művész testvére, Lányi Zsolt volt országgyűlési
képviselő nyitotta meg rendhagyó módon. Sok
szó esett a megnyitó alkalmából Csaba és Zsolt
Nyikó-menti unitárius édesanyáról. A kiállításra
sokan voltak kíváncsiak a művész baráti köréből
és híveink közül egyaránt. Ferencz Éva, Magyar
Örökség és Tinódi-Lant Díjas előadóművésznő
nagyszerű hangulatot teremtett válogatott zenéjével.
Új hitoktatónk Salamon Emőke
Szeptembertől megkezdődött a még nem konfirmált fiatalok és gyermekek valláserkölcsi nevelése. A hitoktatás vasárnaponként az istentisztelet ideje alatt, 11 órától zajlik a lelkészi
hivatalban. A hitoktatást Léb Erzsébet mellett
egy új hitoktató, Salamon Emőke végzi.

Bretus Imre, Kászoni József és Istók Bernadett
a kiállítás megnyitóján
A kiállítást Bretus Imre művészettörténész nyitotta
meg. Üdvözlőbeszédet Kászoni József tiszteletes
mondott és közreműködött Mérei Zsuzsa hegedűművész is.

Salamon Emőke 1977-ben született Kolozsváron. A kolozsvári zeneiskolában végezte általános iskolai tanulmányait, majd gimnáziumi érettségit a Református Gimnáziumban tett, ahol
vallástanári diplomát is szerzett. Férje és gyermeke unitáriusok. Emőkének eredményes hitoktatói munkát kívánunk egyházközségünkben.

A kiállítás megnyitójáról az MTV Unitárius Magazinja is beszámolt.
Díjátadó ünnepség a Régi Magyar Vers Ünnepén templomunkban

Megkezdődött a konfirmációs előkészítő

Nagy megtiszteltetés érte Egyházközségünket,
azáltal, hogy a Régi Magyar Vers Ünnepén Nagy
Ignác utcai templomunkban került átadásra Deák
Endrének a 2007. évi Tinódi-Lant Díj, 2007. október 20-án, este 7 órakor. A díjat Hubay Miklós
Kossuth díjas drámaíró adta át.

Szomorúan adtunk tájékoztatást idén nyáron,
hogy mindössze négy fiatal konfirmált egyházközségünkben. Évek óta nem volt ilyen alacsony
a konfirmandusok száma, ami rendre megközelítette vagy meg is haladta a tíz főt.

Az elimerést a korábbi években olyan kiváló és
elismert művészek vehették át, mint Szabó István
(1999), L. Kecskés András (2000), Kuncz László
(2001), Ferencz Éva (2002), Csörsz Rumen István
(2003), Zádori Mária (2004), Kobzos Kiss Tamás
(2005) és Kátai Zoltán (2006).

Most viszont örömmel jelentjük, hogy októberben tíz fiatal részvételével megkezdődött a 2008
nyarán konfirmáló fiatalok felkészítése. Kászoni
József tiszteletes és Vadady Attila énekvezér
készíti fel a csoport tagjait a jövő nyári konfirmációra. Újdonság a felkészítésben, hogy idén
Zoltán Csaba gondnok is részt vesz a munkában és a fiatalokkal megismerteti egyházközségünk történetét, valamint bemutatja annak jelenlegi tevékenységét. Tapasztalatból tudjuk,
hogy a fiatalok nagyon keveset tudnak az egyházközség életéről, szervezetéről, ezen szeretnénk most változtatni. Talán ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a fiatalok minél na-

Az esemény keretében Deák Endre, a díj idei nyertese a korábbi díjazottak közreműködésével Balassi Bálint, Wathay Ferenc, Bogáti Fazakas Miklós, Pécsely Király Imre, Szkárosi Horváth András,
Bakfark Bálint és mások verseiből összeállított
hangversenyt adott a szépszámú közönségnek.

3

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL VII . ÉVF. 4. SZÁM – 2007.OKTÓBER - DECEMBER
gyobb számban részt vegyenek
teleteinken
és
bekapcsolódjanak
községünk életébe.

KERESZTELÉS

istentiszegyház-

2007. szeptember 22. Nagy András és Kató
Kinga kisfia: Előd Balázs;
Október 7. Gyepessy Ferenc és Szandtner Tilda
kislánya: Dalma Zita;
Október 13. Pataky János László és Margittai
Krisztina ikergyermekei: Ágnes Anna és Tamás
Máté;
Október 28. Kónya Csaba József és Veczel
Viktória kisfia: Benedek;
Október 28. Bacsó Szabolcs és Neagu Elena
Claudia kisfia: Róbert;
Novembber 4. Barabás Balázs és Fóri Hajnal
kisfia: Máté Bence.

A konfirmációs előkészítő foglalkozások vasárnaponként 10 órakor kezdődnek a Nagy Ignác utcai
lelkészi hivatalban. Még van lehetőség arra, hogy
az 1993-ban vagy az előtt született fiatalok bekapcsolódjanak a konfirmációs felkészítésbe és így
jövő nyáron sikeresen konfirmálhassanak.
Unitáriusok a Kossuth Rádióban
Szeptember 21-én sugározta a Kossuth Rádió a
legújabb Egy az Isten című unitárius félórát, amelyet Veres Emese Gyöngyvér készített. A műsorban Máté Ernő pécsi lelkész és Elekes Botond
főgondnok volt hallható, majd Egyházközségünk
fiatal tagjai, Bencze Margit és Orbók Ilona beszélnek a nyári portlandi testvéregyházközségi látogatásról.
Egyház-községünk www.unitariusbudapest.hu
című honlapjáról a műsor letölthető, illetve meghallgatható.

TEMETÉS
Október 26. Noszlopy Judit, élt 93 évet;
November 8. Kovács Endre, élt 92 évet;
November 9. Boros Sándorné sz. Guman
Rákhel, élt 94 évet.

IWIW-en a Budapesti Unitárius Egyházközség

Presbitériumunk
2007.
szeptemberoktóberében végzett munkájáról

A közismert és közkedvelt közösségi internetes
portálon, az IWIW-en szeptember eleje óta a Budapesti Unitárius Egyházközség is megtalálható.
Az Egyházközség ismerőseinek száma már meghaladja a 160 főt.

2007. szeptember 19.
Mint ismeretes a Magyarországi Unitárius Egyház által Vadady Attila énekvezér ellen indított
perben ítélet született, mely énekvezérünket a
Nagy Ignác utcában lévő lakás elhagyására és
közel 3 millió Ft elmaradt bérleti díj megfizetésére kötelezte. A Presbitérium megvitatta az ítélet
nyomán kialakult helyzetet és sajnálatát fejezte
ki, hogy egyházunkon belül oda fajulhatnak a
nézeteltérések, hogy az Egyház kilakoltatási
pert indít a közel 30 éve kántori szolgálatot végző Vadady Attila ellen.
A Presbitérium kiáll énekvezére mellett és támogatja az ítélet megfellebbezését. Ugyanakkor
a Presbitérium még mindig bízik abban, hogy
tárgyalás útján sikerül megoldást találni, amely
mind Vadady Attila, mind a Magyarországi Unitárius Egyház, mind a Budapesti Unitárius Egyházközség számára elfogadható. Ezért felhatalmazást adott Dr. Vajda László presbiternek és
Schmidt Gábor gondnoknak, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház vezetésével a megegyezés érdekében tárgyalásokat folytasson.

Kérjük Egyházközségünk internetező tagjait, hogy
jelöljék be ismerősükként a Budapesti Unitárius
Egyházközséget. Ez egy újabb, a modern technika
által biztosított lehetőség a hívek közötti kapcsolattartásra és gyors információcserére.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a fórumon
keresztül olyan unitáriusok szereznek tudomást
létezésünkről és veszik fel velünk a kapcsolatot,
akik korábban semmilyen magyarországi unitárius
gyülekezettel nem álltak kapcsolatban, mert nem
tudták, hogy Magyaroszágon is vannak unitárius
egyházközségek és templomok.
Kászoni József lelkész jelentése a 2007. szeptember és november között végzett tevékenységéről
ESKETÉS
2007. szeptember 22-én Farkas Attila és Bálfi Barbara-Mercédesz

A Presbitérium áttekintette az Egyházközség
pénzügyi helyzetét és megállapította, hogy a
templom felújítására elkülönített 5 millió Ft-on, a
Magyarkút felújítására elkülönített 530.000,-Fton és a lépcsőház felújításra kapott 2,4 millió Ftos önkormányzati céltámogatáson kívül szabad
felhasználású forrása nincs az Egyházközségnek.
A korábban 1,5-2 millió Ft közötti szabad felhasználású egyenleg azért fogyott el, mert
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2007-ben lényegesen kevesebb egyházfenntartást
és adományt kapott az Egyházközség a hívektől,
mint a korábbi években.
A Presbitérium véglegesítette a 2007. évi őszi-téli
egyházközségi rendezvények időpontjait.
A Presbitérium döntött a lépcsőház felújítására
elnyert bruttó 2,4 millió Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról. A helyreállítási és festési
munkák elvégzésére a Poil Bt. kapott megbízást.
A Presbitérium szintén döntött az Egyházközség
történetének megírásával kapcsolatban kiírt pályázat eredményéről. A Presbitérium nagy többséggel
úgy határozott, hogy a három pályázó közül
Szaniszló József újságírót bízza meg Egyházközségünk történetének megírásával. Szaniszló József erdélyi származású, Kolozsvárott élt, leánya
unitárius. 1956-ról készült könyve 2006-ban jelent
meg. A szerzőnek fizetendő honorárium 500.000,Ft, melynek folyósítása havi részletekben történik,
egy éven keresztül. A tervek szerint a kézirat 2008.
végére készül el és azt követően kerülhet sor annak kiadására könyv formájában.

Érték+Őrző Estek sorozat
keretében vendégünk
lesz Jankovics Marcell,
író, kultúrtörténész

December 25.
(kedd) - 9:00 és
11:00 óra December 26. (szerda) – 11:00 óra

Ünnepi karácsonyi istentiszteletek úrvacsorával

Erdélyi Könyv Egylet könyvbemutató
November 30-án (pénteken) kerül sor a stockholmi székhelyű Erdélyi Könyv Egylet idei
könyvbemutatójára, délután 17 órai kezdettel, a
Dávid Ferenc Egylet közreműködésével gyülekezeti termünkben. Az Egylet által idén kiadott
könyv címe: Jelképes jelenléteink, alcíme: Emlékhelyeink - extra Hungariam. A könyvet Veress
Zoltán szerkesztő mutatja be a könyvegylet magyarországi tagjai és az érdeklődők számára.
Decemberi rendezvényünk
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt december
1-jén du 17 órakor kezdődő rendezvényünkre,
melyen Szentpéteri Eszter beszélget Héra Gáborral. Verset mondanak Dóczy Péter és Varga
Kornél István.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
Az egyházközség 2007. decemberi eseményeinek naptára

A PORTLANDI TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI

Az év hátralévő időszakának fontosabb egyházközségi eseményeit tartalmazó esemény-naptárat
az alábbiakban adjuk közre.

Camille Wright látogatása Budapesten
A
Portlandi
Unitárius
Egyházközség
testvéregyházközségi kapcsolatokért felelős
tagja, Camille Wright 2007. október 6-án, egyhetes székelyföldi túra után érkezett Budapestre és
október 7-i vasárnapi istentiszteletünkön is részt
vett.
Camille számára több érdekes programot szerveztek a nyáron Portland-ben járt fiatalok, különösen Bencze Margit, aki a szentendrei skanzent és a Nemzeti Bank múzeumát mutatta meg
a vendégünknek. Orbók Ilona és édesanyja,
Szent-Iványi Ilona lakásukon, Molnár Katalin
pedig Vácott látta vendégül Camille Wrightot.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár e
pillanatban tervezet, bár a Presbitérium azon dolgozik, hogy minden a tervek szerint megvalósuljon,
de nem zárható ki, hogy az idő haladtával a programok időpontja módosul. Ezért kérjük, hogy figyelje egyházközségünk további hirdetményeit, illetve
az Ön által felkeresni kívánt esemény előtt telefonon érdeklődjön az egyházközségi irodában vagy
látogassa
meg
Egyházközségünk
www.unitariusbudapest.hu honlapját, hogy valóban
a terv szerint kerül-e megrendezésre a rendezvény.
IDŐPONT
November 30.
(péntek) – 17:00
óra
December 1.
(szombat) – 17:00
óra
December 16.
(vasárnap) –
17:00 óra

December 18.
(kedd) – 18:00
óra

ESEMÉNY

Kászoni József tiszteletes, Zoltán Csaba gondnok és Camille október 10-én délután folytatott
megbeszélést a testvéregyházközségi kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeiről, majd
egy közeli étteremben vacsoráztak.
A megbeszélés során az alábbi területeken láttunk lehetőséget a kapcsolatok további fejlesztésére:

Erdélyi Könyv Egylet könyvbemutatója
Héra Gáborral beszélget
Szentpéteri Eszter
Gyermek karácsonyfa ünnepély

1. A Portlandi Unitárius Egyházközség munkával és adományokkal is támogatni szeretné
a Budapesti Unitárius Egyházközség magyarkúti ingatlanának felújítását, bővítését.
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Első körben vállalnák, hogy egy új kerítés
anyagait megvásárolják és annak felállításában személyesen is segítenek.
2. Kölcsönösen szeretnénk aktívabbá tenni a két
egyházközség tagjai által létrehozott levelező
listát, amelyen keresztül lehetőség lenne egymás kultúrájának, hagyományainak, természeti
szépségeinek megismertetésére.
3. A két egyházközség tagjainak személyes találkozóit tovább szervezzük, tekintettel arra, hogy
ez a legjobb módja annak, hogy személyes
kapcsolataink erősödjenek.
4. Végül, de nem utolsó sorban fiataljaink számára Budapesten és Portland-ben egyetemi továbbtanulási és ösztöndíj lehetőségket kívánunk felkutatni és a Budapestre, illetve
Portland-be utazó hallgatóknak szálláslehetőséget biztosítani unitárius családoknál.

Amerikában járt fiatalok
A résztvevők egybehangzó véleménye az volt,
hogy nagyon kedves fogadtatásban részesültek
Portland-ben és remélték, hogy másoknak is
megadatik majd a lehetőség, hogy eljussanak
Portland-ba a testvéregyházközségi kapcsolatok
keretében. Erre legkorábban 2009 nyarán kerülhet sor, mivel jövő nyáron mi látjuk vendégül a
portlandi fiatalokat.

Fényképes élménybeszámolót tartottak fiataljaink nyári portlandi utazásukról
A nyáron Portlandben járt csoport tagjai útjukról
2007. november 17-én szombaton tartottak fényképes élménybeszámolót a gyülekezeti teremben.
Az eseményt, amelyen mintegy 50-en vettek részt,
Zoltán Csaba gondnok nyitotta meg, majd Kászoni
József tiszteletes számolt be az amerikai unitáriusuniverzalista gyülekezetek éves közgyűléséről,
amely azokban a napokban zajlott, amikor a budapesti csoport Portland-be érkezett.

2008 nyarán portlandi fiatalok látogatnak
egyházközségünkbe
A Budapesti Unitárius Egyházközség meghívására a tervek szerint 18-20 15 és 18 év közötti
portlandi unitárius fiatal érkezik Budapestre
2008. június 26-án. A fiatalok a budapesti unitáriusok 2007. nyári látogatását viszonozzák. Az
előzetes tervek szerint egy hetet töltenek Budapesten és a másik hetet Erdélyben. Erről tájékoztatta egyházközségünket Dana Regan hitoktató, aki a mi fiataljaink programjának fő szervezője volt Portland-ben.

Ezt követően a csoport tagjai közül Molnár Katalin,
Böjte Csongor, Székely Boróka, Tar Domokos
Géza, Zoltán Réka és Zoltán Zoltána mesélték el
amerikai élményeik egy részét és mutatták be
vendéglátóikat, valamint Oregon természeti szépségeit és a portlandi testvéreink által szervezett
érdekes programokat, az általuk kiválaszott és a
falra kivetített képekkel illusztrálva.
Bencze Margit, aki a csoport másik vezetője volt,
egy hosszabb beszámoló keretében elevenítette
fel a legérdekesebb történéseket.
A sok kedves történeten a közönség is jól szórakozott.

Már most szeretnénk kérni azon családok jelentkezését, akik szívesen vendégül látnának a
jövő nyáron egy hétig egy vagy két amerikai
unitárius fiatalt, gondoskodva szállásukról és
étkeztetésükről, valamint programokat szerveznének a fiatalok számára. Főként azok jelentkezését várjuk, akiknél hasonló korú fiatal is van a
családban, akik angolul is beszélnek.

Az élménybeszámoló után ezúttal amerikai ételek
kerültek a szeretetvendégség asztalára. Bencze
Margit vezetésével chillis bab és Kentucky fűszerezésű sült csirkeszárny készült a konyhában, amit
az otthonról hozott saláták és sütemények egészítettek ki.

A jelentkezéseket Postásné Balázs Ildikó és
Kászoni József tiszteletes várja a 311-3094-es
telefonszámon.
Levelező lista
Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egyházközség tagjai közötti kommunikáció elősegítésére Gazdag Árpád segítségével egy levelező
lista jött létre, amelyen angol nyelven folyik a
párbeszéd. Az egyházközségi eseményekről
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készült fényképeket is rendszeresen feltesszük a
listára, hogy a tenger másik oldalán is láthatóvá
váljanak közösségi életünk pillanatai. Kérjük, hogy
azok az angolul tudó unitáriusok, akik szeretnének
a listához csatlakozni, Gazdag Árpádnál jelentkezzenek (gazdag.arpad@t-online.hu).

Vadady Attila: Hazám?
Hazám nekem e hely?
Hol már születni is nehéz.
Hazám nekem e hely?
Hol mit sem ér, érv és tiszta ész.
Hazám nekem e hely?
Hol a hűség bűn, s a gazságért jár a bér,
Hazám nekem e hely?
Hol emberöltőnyi munka semmit ér.

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK
Munkalehetőség

Hazám nekem e hely?
Hol Arad tanúi vére hiába folyt.
Hazám nekem e hely?
Hol becséért annyi meglakol s meglakolt.

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál (3113094), akik részmunkaidőben takarítást, gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknál.
Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk, akik
például nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak,
fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van
még szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyen
jellegű kereslet és kínálat Egyházközségünkön
keresztül egymásra találna, mindenki örömére.

Hazám nekem e hely?
Hol dúskál a csaló, hazug és röhög,
Hazám nekem e hely?
Hol utcán temérdek nyomorult hörög.
Hazám nekem e hely?
Hol azt mondják „ez a haza”.
Hazám nekem e hely?
Hol nem tudom már, hová mehetek haza.

Orosz-magyar és magyar-orosz fordítás
Halász István testvérünk, aki orosz-magyar idegenvezető-tolmács, szívesen vállal fordítást oroszról magyar, illetve magyarról orosz nyelvre. Telefonszáma: 06-70-213-7731, drótposta címe:
haradio@freestart.hu.

Hazám nekem e hely?
Hol minden nap ténye felkavar,
Hazám nekem e hely?
Mely nem ápol, csak tán majd eltakar.
Hazám nekem az?
Hol nincsen számomra hely.
Hazám nekem az?
Mely meg nem áld, csak ver.

Kérjük adják meg e-mail címeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail címeiket
is
szíveskedjenek
megküldeni
a
zoltanandco@t-online.hu drótposta címre, hogy
olyan programok esetén, amikor nem küldünk ki
meghívót postai úton, gyorsan és kis költséggel
tudjuk Önöket értesíteni. Együttműködésüket előre
is köszönjük. Például a Hírlevelet is tudnánk elektronikus formában továbbítani, így is csökkentve a
nyomdai költségeket.

Hazám nekem az?
Hol élet rám nem talál,
Hazám nekem az?
Hol holnapom lesi a halál?
---------Hazám nekem a hely,
Hol ráncaim lágy szellő simítja el,
Hazám nekem a hely,
Hol könnyeim madárdal szárítja fel.

OLVASÓI LEVELEK
Ebben az időszakban közérdeklődésre számot
tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is
várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.

Hazám nekem a hely,
Hol kérdésre jó választ kapok,
Hazám nekem a hely,
Hol várnak rám a holnapok.

VADADY ATTILA VERSE

Hazám nekem a hely,
Hol párom hangja beborít,
Hazám nekem a hely,
Hol oly zene szól, mi elandalít.

Bizonyára híveink közül sokan tudják, hogy énekvezérünk, Vadady Attila milyen sokoldalú. Többféle
hangszeren játszik, kiválóan énekel, beat zenekart
vezet, kórusvezető, színpadi játékokat ír és rendez. Azt viszont kevesen tudtuk, hogy verset is ír.
Az alábbiakban olvasható 2007. októberében írt
verse.

Hazám nekem a hely,
Mi adni is tud, s nem csak követel,
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Hazám nekem a hely,
Mi adni is tud, s nem csak követel,
Hazám nekem az a hely,
Mi ellenem bűnt nem követ el!

S hazám lesz nekem a hely,
Hol majd megbocsátni is tudok,
Hazám lehetne nékem az,
Hová tán soha el nem jutok.
-------Hazám Nekem e hely?
Talán Hazám.

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma – Megjelenik 800 példányban
A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Schmidt Gábor – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. (telefon/fax:
311-3094) alatti címére küldeni. A borítékra kérjük írják rá: „HÍRLEVÉL”. Elektronikus levél küldhető a
gschmidt@cerbi.hu és a zoltanandco@t-online.hu címre is.
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